Med bud om lysere tider
– No kjem våren, slår Jon Fredrik Skauge fast og kaster
siste rest av jula ut av butikken Reinhekla på gården
Fandrem og fyller på med
vårlige fristelser.
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H

an lager ikke en ren påskebutikk da han heller vil
omgi seg med ting som varer litt lengre.Vårlige
ting som de lyse, lette linløperne fra Växbo, kan fungere
like godt ved påsketider som til våren. De har egentlig
en tendens til å vare året rundt.

Bodil blir fristet av det nydelige påske-egget
fra Åre Chockladfabrik.

Beste sort sjokolade
Men de røde, julete tingene er ute av butikken. I stedet
har den alternative påskegrisen i gult og cerise fått plass
på bordet.
– Det er rettferdig handel der pengene går tilbake til de
som lager dem i den tredje verden, kommenterer Bodil
Botten.
Påske-egg for voksne med skikkelig konfekt fra Åre
Chockladfbrik både pynter opp og frister. Glad som
butikkinnehaveren er i sjokolade, hadde han trålet land
og strand etter skikkelig hjemmelaga sjokolade. Han
måtte til Åre for å skaffe beste sort – i alle fall etter
hans smak.
Hønene på gården har verpet egg, og eggene ligger der
klare til å males og dekoreres.
– Litt påskepynt må man ha, sier Jon Fredrik og ser

enda litt mer fram i tid:
– No kjem våren med tulipaner, kattlabber, grønt og
gult.
Påskedramaet
Bordet er ellers dekket med tretallerkener som er
laget av Egil Fagerli fra Orkdal.
– Med tanke på bakterier er det ingen ting som er
bedre enn tre, sier Bodil og benker seg ved påskebordet som skal prege butikken disse ukene ved påsketider.
Jon Fredrik Skauge som byr på kaffe og brødskive,
røper at påska betyr mye mer for ham enn å lage en
ﬂott påskebutikk.
--Jeg har jo vært klokker i Orkdal kirke, så jeg må ha
med meg påskegudstjenestene både skjærtorsdag og
påskeaften. Og Markuspasjonen med Svein Tindberg har
jeg på CD. Dette med påskedramaet rundt skjærtorsdag og langfredag er noe helt spesielt. Så kommer 1.
påskedag og alt blir en eneste stor fest, og alt blir lyst,
ler han og leter etter et skjerf som kan matche Bodil
sin ﬂotte orange kjole.
Hos Reinhekla pleier nemlig ingen ting å være tilfeldig.

Bordet er dekket
med alternativ
påskepynt som
varer langt utpå
sommeren.
Legg merke til
påskegrisen i
gult for ikke å
snakke om den
lille grisen
i cerise.
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